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„Békés-Tarhos 
belém égetett tanulsága" 
Szokolay Sándor zeneszerzővel beszélget 
Zika Klára 

A d o k u m e n t u m o k bizonysága szerint az 1946/47-es iskolai évtől hivatalosan megszületet t 
Magyarország első állami ének és zenei általános iskolája Békés-Tarhoson, az Alföld 
csöndjében. Megálmodója Gu lyás György , akinek nem csak okta tó-neve lő munká ja , hanem 
kórusai is kiváló eredményeket értek el. K ü l ö n b ö z ő kísérletezéseinek meglepő sikere arra 
késztette, hogy a tapasztalatait rendszerezve egy ú j t ípusú énekiskolát hozzon létre, melynek 
működésével elképzelései, tervei tel jességükben gyümölcsözhe tnek . Gulyás G y ö r g y engedé-
lyezési kérelme egyértelműen tükrözi , hogy elképzeléseit Kodály szellemében kívánta a 
gyakorlatban megvalósítani. A cél elsősorban olyan ének-zenei nevelők képzése volt , akik 
majd visszamennek a falvakba és a tanyákra, ahonnan érkeztek. Meg is indult a zeneileg 
tehetséges parasztf iatalok képzése és néhány év múltán az iskola a tehetséges m u n k á s - és 
parasz tgyermekek in tézménye lett. Mivel magyarázható a kiváló munka? A környeze t , az 
állandóan alakuló, formáló közösség és lelkiismeretes okta tó-nevelő munka melett elsősor-
ban azzal, hogy a diákok kedvvel, szeretettel, játékosan és szabadon, de közösen saját í tot ták 
el az ének-zenei és szakmai ismereteket. Gulyás az igazi közösség kialakításához a régi 
kollégiumi, elsősorban a sárospataki hagyományoka t használta fel. A játékosság, a játéK 
jelentős szerepet kapott a d iákok munká jában , a szórakozásban, hiszen rendelkezésre állott 
egy csodálatosan szép park , amelyben amfi teá t rumszerű sz ínpadot is kialakítot tak a 
növendékek. A tarhosi nevelők szinte kivétel nélkül megfogadták és alkalmazták Á d á m Jenő 
tanítását: „ M i k o r az osz tá lyaj tó előtt kilincsre téve kezünket megál lunk, egyéni életünk 
minden nehézségét és küzde lmét félretéve töltse el lelkünket a gondolat , nem vagyunk a 
magunkéi , hanem azoké, akik odabent a padok közö t t várnak reánk. Ebben az önmagában 
önkéntesen á ldozó szeretetben rejlik a tanítói hivatás magasztos értelme, szépsége, és egyben 
jutalma is." 

Az iskola szakmai eredményei rő l Kodály így írt: „Békés-Tarhos t — ahol az újfaj ta 
énektaní tókat kezdték már képezni — megnézték németek, csehek, oroszok, bolgárok. 
Mind az m o n d t á k , náluk ilyen nincs, de Kell hogy legyen. Edd ig a bolgárok meg is 
valósították. Mi megszünte t tük takarékosságból . így természetesen sokba került , mer t nem 
volt ideje, hogy termését megérlelje, és Letakar í tsa ." A tarhosi iskola megszűnt , de 
„szerencsére a tarhosi szellemet nem lehet megölni , az már sokakban él és e l ő b b - u t ó b b 
kívívja megillető helyét köznevelésünkben. Ez a szellem a zenei nevelés céljának megvalósítá-
sát jelentette: „művel t , f ogékony , fejlett erkölcsű, etikáiú, mélyen érző és gondo lkozó , 
zeneszerető embereket bocsáto t t útnak, szerte e hazába. O lyan embereke t , akik pé ldamuta tó 
ének-zenei okta tó-nevelő m u n k á t végeznek, kórusokat , zenekaroka t vezetnek, ismeret ter-
jesztő előadásokat tartanak, zenét szereznek, p ó d i u m o n szerepelnek ." 
• Szokolay Sándort ma már nem csak mint ismert zeneszerzőt tartja számon a magyar 
közvélemény, hanem mint bátor, jó ügyekért harcba induló közéleti személyiséget is. 
Mostani beszélgetésünk az emberré és művésszé formáló iskola, Békés-Tarhos felidézésével 
indult, s egy népben, hazában gondolkodó, felelős ember vallomásává teljesedett ki. 

Nyugta lan í tó kérdések láncolatát zúdí to t ta rám . . . Ez a szó : Békés-Tarhos az én 
számomra a teljességet jelenti. 1947-ben, 16 évesen kerültem oda zenét tanulni. A z iskolát 
1954-ben szünte t ték meg. 
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• Miért? 
Ezt akkor a társadalmilag szűklá tókörű és félresikerült polit ika, mint tehetségesebbet, 

nem vállalhatta föl, mer t saját maga fö lö t t mondta volna ki az ítéletet. Itt tör tént meg a 
Kodá ly-módszer első gyakorlat i kipróbálása. Kodály közélet i és kritikai magatartását a 
népét o s to rozó Adyval hasonl í tha tnám össze. Ezzel a bátorsággal harcolt már a második 
világháború előtt is a nemzet i kul túráért és a megmaradásért . Ilyen mániákus á lmodozó volt 
Gulyás G y ö r g y is, aki egyszerű falusi kántor taní tóként indul t , de Ady és Kodály magyar 
messianizmusán nevelkedet tként felismerte feladatát. Békés-Tarhost sokan szeretnék össze-
téveszteni a N É K O S Z - m o z g a l o m m a l és az újat akarásnak egy országos társadalmi lendületé-
vel, vagy abba besorolni. Békés-Tarhos azonban kilóg ebből . Nevezték Makarenko- te lep-
nek, sőt a N é m e t h László vásárhelyi iskolájához hasonló zenei megvalósításnak is. Nem 
tudták hova tenni. Az A d y és Kodály ér te lmében vett „ ú j magyar c sodák" próbál tak testté 
lenni Békés-Tarhoson. Minden megadatot t itt, ami egy élet, egy művészpálya alapélményéül 
szolgálhat. Az ötvenes évek szűklá tókörű hivatali íróasztalai azonban egyszerűen veszélyes-
nek érezték, vagy nem ismerték föl az értékeit . A második világháború utáni pár év a magyar 
kul túra megújulásának hallatlan nagy lehetősége volt. Sajnos elég hamar, a fordulat évétől 
kezdve a legszebb á lmok és törekvések csonkít tat tak meg. Illyés Gyula m o n d j a : „Nemze t i 
tuda tunk őrzésében egy szélcsendes pil lanatban az eszmélésúnk legalább igazabb lett volna." 
Igazán mély nemzeti magunkra ismerésünktől megfosz ta t tunk és ennek Békés-Tarhos egy 
csodálatos forrása lehetett volna. 
• Arra gondol, hogy Gulyás György Kodály ideáiban nemzetnevelő erőt fedezett feli1 

Igen és ezt igazi közösségi szellemmel tudta ötvözni. A zene nem lehet kötelező. Meg 
kelfene tiltani az élmény nélküli tanítást . Ná lunk a kóruséneklés mellett olyan spontán 
m ó d o n alakult ki a népda lok tanulása, hogy mentes volt a betanulás és a leckeszerűség 
minden rossz kellékétől. Szá jhagyományszerűen , közös énekléseken tanul tunk meg néhány 
hét alatt t öbb száz népdalt . A népdal később azért vált préselt virággá, mer t csak a formáját 
tudván, az a m o n d a n d ó , ami benne kikr is tá lyosodot t , klasszikussá vált, e l tűnt . A szöveg 
valamikor úgy szólt, min tha abban a pil lanatban született volna, ahogy a népdal mondja : 
„ O l y a n gyönge, beteg vagyok, semmim se fáj, csak b ú s u l o k . " A magyar keserűség van jelen 
a dalban. H a ezt nem érzi az ember, akko r ha ezt énekli, leszakított virág lesz, ami már 
leszáradt. így utólag k ö n n y ű nézni, mi lett volna, ha Békés-Tarhosok születnek, olyan zenei 
iskolák, amelyekről Kodály azt m o n d t a : „Állni fog a magyar zene zengő t o r n y a . " Most már 
t u d o m , ez az iskola veszélyes volt, de nem politikailag, hanem magasrendűségében. Amikor 
m á m o r b a n úszott az ország, Kodály „ F o r r a világ"-jából csak azt f ú j t uk , hogy „szabad 
nép" , de a folytatásáról , nogy „szabad nép tesz csuda dolgokat" , megfe ledkeztünk. 
Énekel tük , hogy szabad nép, s Közben magunka t vertük bilincsbe. Azt szok tam mondani : a 
háborúban megmaradt ez a nép és a békében vérzik el. Már Madách Mózeséből t ud juk , hogy 
a nép nem nagyon hagyja, hogy megváltsák, különösen akko r , ha a vezetői sem arra viszik, 
amerre a népnek a sorsa k ívánkozot t volna. A világégés utáni pil lanatban, amikor se 
p é n z ü n k , se vagyonunk nem volt, legalább a lelkünket men the t t ük volna — hát ez elmaradt. 
• És hol volt a csodaforrás? 

Békés-Tarhos a népi feltörekvésű írók korszakában azért inkább a parasztságé, mert a 
munkásságnak sajnos nem volt ilyen általános zenei műveltsége. A parasztságot zeneileg 
azért ta r tom értékesnek, mer t az ősi h a g y o m á n y elsősorban az elzárt hegyi falvakban maradt 
fenn. N e m véletlen, hogy Kodály azt mond ta : a székely népdal a legmagyarabb. A 
csodaforrás , a csodakút a havasok csúcsain és a völgyek mélyén alaKult ki, mer t hagyomány-
nyal őr izhet te és menthe t te az álmait és az évszázadokon át ö rököl t szokásait . 

Egy-egy népdal fölér a klaszsikusok legnagyobb tudásával, alkotásával. Magyarországon 
minden megkésett a fej lődésben, a népi kul túra felfedezése is. Az álmagyaros, műdalos, 
operet tes , éaeskés szent imental izmus ideién Bartók és Kodály évezredes ér tékeinket fedezte 
fel. A magyar zenetör ténetben Liszttel kezdődöt t el tuda tosan a magasba emelkedés, ami 
Bar tókon és Kodályon keresztül fo ly ta tódo t t . Liszt, Bar tók és Kodály az én megfogalmazá-
somban : „zenei Szentháromság" . És itt jött a nagy változás. Kodály m o n d t a : összegyűj töt -
tük a kincseinket, de nem adtuk vissza a népnek. Ä nép vezetői művelődésellenesek voltak — 
a polit ika ma sem ment ettől . 

• Gulyás György alakja egybeforrt Békés-Tarhos nevével, annak ellenére, hogy nem csak itt 
teremtett a semmiből maradandót. Hogyan látja a tanítvány több évtized távlatából akkori 
mesterét? 

39 



Gulyás György megálmodója volt ennek az iskolának és mániákus harcosa. El kell 
m o n d a n o m róla, nogy inkább varázsló, de azért szakember is, amit sokan megkérdőjeleznek. 
Nyilvánvaló, hogy az akadémikus, hűvös, aszkéta, túl okos zeneszemléletünkre sohase lett 
volna alkalmas. A népnek azonban többet adott azzal, hogy a legegyszerűbb fiaiban rejlő 
zenei tehetséget sikeresen világra segítette. Az éneklés volt mindennek az alapja, de az igazi 
közösség is, mert a közösség az egymásrautaltságban tett egyenrangúvá bennünket . Utat 
épí tet tünk, téglát pucol tunk, istállóból zongora-gyakorolófulkét csináltunk. A bizonyít-
vány, a jegyek nem jelentettek izgalmat, természetesnek tar tot tuk, hogy mindent megtanul-
tunk jól vagy rosszul. Olyan közösség volt ez, amiről az a kor akkor csak beszélt, mi meg 
éltük. Gulyás György létrehozta Békés-Tarhost a semmiből — elvesztette, egy Kodály 
Kórust Debrecenben — elvesztette, épített Zeneművészeti Főiskolát Debrecenben, szinte a 
semmiből. Mindent elvesztett, amit elért és ez az ember mégis életben van. Aki a kultúrának 
egy ilyen furcsa megszállottja, nem nagyon tűrhette maga körül azokat, akik nem így 
gondolkodtak. A nagy álmodóktól nem lehet elvárni a tökéletességet. Ferencsik Jánosokat, 
Gulyás Györgyöket , Nagy László költőket , tehát nemzetformáló erőket nem lehet 
uniformisba öltöztetni, nem férnek bele a fiolákba és a „komplex nevelési idálba", mert 
kilógnak ezekből. Aki föl jebb van, leütjük, aki lejjebb van, felhozzuk és nagy középszerűség-
ben szenvedünk. Nekem azért volt Budapest óriási csalódás Békés-Tarhos után, mert 
ténylegesen hittem, hogy igazi közösség létezik, aztán kiderült, hogy itt csak mesélik. A 
Zeneművészeti Főiskolán már az ötvenes évek politikája dühöngöt t , s ezt a Békés-Tarhoson 
szerzett , örökölt tartásomat — amit én fontosabbnak tartok a tehetségnél — nem tudtam 
kamatoztatni . Állandóan meg kellett ü tköznöm, bár a zeneszerzői fejlődésemben a tanáraim-
nál és a békés-tarhosi zenei élményeimnél talán ez ösztönzöt t jobban, hogy nézzek szét, mi 
van körülöt tem. Persze ez kényszer csinálta politizálás volt. Kodály szavaival, mint 
Nehemiás próféta mondta , az ember csak egy kezével tud harcolni, mert a másik kezével 
mindig védekeznie kell. 

• Vajon miért ilyen hálátlan az utókor azokkal szemben, akik a javát akarták? Hogy 
lejáratták Kodály zászlóra tűzött jelszavát: „Legyen a zene mindenkié!" 

Kodály Zoltánt zenei értelemben Széchenyivel hasonlíthatom össze, mint nemzettartó, 
legnagyobb magyart. Sohase volt csak muzsikus, hanem olyan polihisztor, aki egész 
kórusművészetével a hazaszeretetet, a hit és más lelki értékeknek a dramaturgiai ABC-jét 
adta meg. Bartók és Kodály kórusművei — ezt most sorrend nélkül m o n d o m , mert ki kell 
igazítanom valamit: úgy tűnik, ez a két zseni ebben a században sok ennek a népnek, azt 
hiszik, hogy az egyik tehetség volt, a másik zseni, kijátszák őket egymás ellen. Bartók 
kísérleteiben és a világszemléletében, a magyarság egyetemessé tételében volt nagy és talán 
hozzátar tozik a sorsához, hogy emigrálnia is kellett, de az ő kísérletezése az arat) és török 
népzenén keresztül vonzerő volt. Kodály meg az itt maradásában és a zenei kincsek 
megmentésében lett naggyá. Érdemes megnézni a finneket, svédeket, hogy egy ilyen 
nagyságot hogy becsülnének meg, s akkor elszégyellnénk magunkat. Békés-Tarhost 
történelmi sikertelenségeinkhez hasonlítom. A kis népek nagyobbakat á lmondnak, mint a 
nagyok. Igenis a zene mindenkié, csak még süketek vagyunk nozzá és nem halljuk meg. Azt 
hi t tük, az egész történelmi múlt átkos. Ma már többen elmondják, hogy ilyen nagyságaink 
senkiházaikból nem születhettek. Most már rájövünk arra, hogy sok történelmi namisítás 
után elengedhetetlen az önmagunkra ismerés. Kodály azt mondta : nyugat nem arra kíváncsi, 
hogy utánozzuk őt, hanem arra, mit adunk magunkból. Nagyjaink olyan szellemi kincset 
hagytak ránk, mellyel a világon kevés ország rendelkezik. 

• Igen, de hogyan sáfárkodunk a ránk bízott kincsekkel? 
Békés-Tarhoson hetek alatt lettem zeneszerző, ami nem véletlen. A kicsit öntelt , gőgös, új 

polit ikánk túlértékelte magát, éppen ezért elhomályosították a több évszázaddal előbbi, vagy 
múlt századi nagyságokat, mint Széchenyi, Kossuth, Petőfi, vagy mondjuk ki így: a nemzeti 
forradalom. Elvettük az emberektől az Istent, a harmóniát, rengeteg dolgot, nem adtunk 
helyette jobbat, sőt . . . Ez az iskola akkor az élettől elválaszthatatlan volt. Ma meg úgy 
érzem, hogy a kettős nevelésre a kultúra és az ősök láncolatának teljes hiánya jellemző. Á 
gazdagabb nyugati országok a gazdasági gondok idején éppen emelték a nevelésre és 
kultúrára szánt összeget. Mindenesetre luxus volt egy Békés-Tarhost megszüntetni. József 
Attilának a maga koráért, nekünk a magunk koráért van felelősségünk. 
• A vita mla már nem csak az ének-zene oktatásunk gondjairól szól, hanem az esztétikai 
nevelés, a humán műveltség komoly hiányairól is s az emocionális nevelés válságáról. 
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Ha a művész túl sokat politizál, akkor leírják, mint művészt. Az utódainknak viszont csak 
akkor lesz jövőjük, ha a művészet lehetőségeiért és megszólalási fórumaiért is küzdünk, mert 
alapjában véve ma egy diplomás zeneszerző növendékemnek kevesebbet tudok segíteni, 
mint húsz évvel ezelőtt. Akkor fiatalokat kergettek az egyetemekre, a zeneakadémiára, ma 
többen tanulnak, mint amennyit az ország el tud tartani. Ilyen esetben a kulturális 
politikának — amely a népiséget is a zászlajára tűzte — át kell gondolni a társadalmi 
változásokat és ebben nem a tetőépítés és a kirakat a fontos, hanem az alap, a fundamentum. 
Kodály ezt mondta : „ H a az alapokat felszedjük, nem lehet tetőt építeni." Most hiper-, 
szupersztár politikában hiszünk és egy-két nagy nevű karmesterben, zeneszerzőben, 
zongoraművészben, de hol vannak a többiek. Adot t ugyan olyan embereket, mint Tarjáni 
Ferenc kürtművész, Csukás István költő, Mező László, a Bartók vonósnégyes szólistája, 
Bozzay Attila zeneszerző. A békés-tarhosiak mind megállták a helyüket, azok is, akiknek a 
neve nem ilyen közismert. Abban a szellemben működnek a maguk területén. A tarhosi 
szellem nem egy önképzőköri naivitás, akibe beleoltották, abban megmaradt. Egy nemzet 
kovásza lehetett volna és meggyőződésem, hogy több ilyen békés-tarhosi iskolát kellett 
volna létrehozni, nem hogy megszüntetni. ígéretet kaptunk a visszaszállítására. Köpeczi 
Béla megbízást adott az új program kidolgozására. A visszaállítását lépcsőzetesen képzelem 
el. Először is a történelmi, társadalmi és egyéb igényeket figyelembe véve. Ennek a művészeti 
bizottságnak az elnökségét boldogan elvállaltam. Á Budapest-centrikusság miatt ha elmen-
nék egy kivételes tehetségek iskoláját csinálni, akkor egyéni boldogulásom, zeneszerzői 
pályám kerékbe törne. Budapest fennhatóságával nem is érzékelhetjük a vidék lelkét. A 
szegedi, pécsi, debreceni, győri zeneiskoláknak már régen önállóságot adtam volna. Ha 
önállóak lehetnének, a nemes versengésben már előbbre tartanánk. Budapestnek, különösen 
a külvárosoknak sokkal több szakiskolája kellene legyen. Az az érzésem, hogy mi a fejlődést 
meghirdetjük és visszatartjuk. 

• Ön, mint a Kodály Társaság elnöke, jól ismeri az ének-zene oktatás jelenlegi katasztrofális 
helyzetét. Hová lett a Kodály-módszer? 

Ha azt néznénk, hogy hány zenei általános iskola van, ahol az ének-zene oktatás kiváló — 
a békés-tarthosi, kecskeméti Kodály Intézet, Katanits Mária, Andor Ilona kórusa — akkor 
az ember áltathatja magát azzal, hogy minden rendben. A szakképesítés nélküli, ellátatlan 
iskolákban viszont tragikus a helyzet. Nem igaz, hogy csődöt mondot t a Kodály-módszer. 
Először is: mi nem vettük komolyan és itthon leírtuk Kodályt. Ö t csak hittel lehet követni. 
Magyarországon megosztott az oktatási cél. Elit iskolákat csinálunk, profikat nevelünk és 
közben a tömegességről megfeledkezünk. A nevelésünk általánosan bajban van. A pedagógu-
sok sem anyagilag, sem erkölcsileg nincsenek megbecsülve, sem érdekeltté téve. Amennyiben 
a nevelés hatékonysága tökéletlen ma, akkor nem lehet a zenészek fájdalmáról külön 
beszélni. A forradalmi múltról beszéltünk és a forradalmi jelennel nem éltünk. A munkásság 
és a szakmunkásképzők áldatlan műveltsége kellene megváltozzon. Ha azt mond juk , 
munkáshatalom, a munkásművelődésről beszéljünk. Lényeges, hogy ne felejtsük el: a 
nemzetrészecskék fontosabbak, mint hogy mit játszanak az operában, vagy ki Kossuth-dí-
jas? 
• Elgondolkoztató, hogy a fiatalok többsége a saját népdalai helyett a nyugati popzenéért 
őrjöng. Hiányzik belőlük a valahova tartozás tudata és felelőssége. 

Egy humánusabb diktatúrára van szükség, amely hisz a kultúra értékében, mert nem a 
szeminárium és a továbbképzés menti meg az országot, hanem a lélegzés. Lehetetlen, hogy a 
tömegesség és az utcán vonuló divat főútra kerüljön újra és mellékútra szorítsa az igazit. 
Vegyük tudomásul, hogy megférnek együtt a különböző felfogások és aztán majd kiderül, 
melyik volt a jó. Mindaz, amit elmondtam, Békés-Tarhos belém plántált, belém égetett 
tanulsága. N e m tudom, hogy enélkül itt ülnék és beszélnék-e. Nagyon örülnék, na az 
utódaim még kaphatnának egy ilyen iskolából. Magyar metódusnak nevezném. Ádám Jenőt 
a zene olyan megszállott apostolának tartottam, és olyan kisugárzású embernek, akinél 
ugyanúgy elválaszthatatlan volt az embersége, a művészet szeretete, előadóművészi kifejezé-
se. Ahogy ő mondta : ha úgy tartott volna előadást, hogy az édesanyja nem érti meg, akkor ki 
kellett volna javítsa. Az egyszerű emberekhez kell szólni, de nem csak nekik. Egy 
nemzetmentő művelődési polit ikának kellene újra felvállalnia, hogy menjünk oda vissza, 
amiről megfeledkeztünk. Á népdaltól elfordulnak a tanítványaim, hát segítségül hívom a 
társművészeteket. Kiviszem őket Szentendrére és azt mondom: nézzék végig a Kovács 
Margit Múzeumot , így kellene népdalfeldolgozást csinálni. Kovács Margit bartóki nagyság 
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volt. A népi áhítat, az egyszerűség, a hit, a naivitás, a népiség egybeforrt nála. Ö a levegőjét, 
légkörét átmentette egy örök egyetemességbe. Nagy László is népi költő ilyen értelemben. 
Emberi tartásában, művészetében egészen egyedülálló költőnek tartom. De hol vannak a 
nemzetnevelő álmokkal megvert polihisztorok? 
• Közéletiség és elmélyült művészet hogy fér meg egymással? Miért vállalja ezt a manapság 
igazán nem hálás feladatot ? 

Nem azért, mert nem tudok eleget komponálni , írni. Rengeteget komponálok és csak ez 
segít a közéleti keserűségben, mert tettek helyett nem lehet beszélni. Tiszteletben kell tartani, 
hogy kü lönböző nézetek felől is megközelíthető ugyanaz a cél. Az egymás mellettiségen és 
nem az alá- és fölérendeltségen múlik, hogy a bajból kikerüljünk. Központi irányítással nem 
lehet elérni nevelési eredményeket, jó művészetpolitikát. A kollégiumi rendszerben — amit 
szétvertünk — ma is hiszek. Régi centrumok és iskolák, kollégiumok — Sárospatak, 
Debrecen, Pannonhalma — hagyományőrző képessége többet ad a nemzetnek. Vissza 
kellene a kollégiumokat állítani, ae az új érdekében és nem múzeumokká változtatva. Látva, 
hogy az erkölcsi romlás milyen nagy, a társadalmi rendszer lassan rákényszerül arra, hogy az 
egyházak segítségét igénybe vegye. A bizalmat vissza lehetne nyerni, ha őszintébbek 
lennénk. Ha a bajokat megva I luk , az orvoslás is könnyebb. Igaz, hogy a tünetek 
fölismeréséhez még a bajok igazi forrását is meg kell találni. Legyenek nagyobb türelemmel 
egymás iránt a különböző gondolkodású, nézetű, elképzelésű emberek, mert az egyedül 
üdvözítő dolgok ideje elmúlt. Az emocionális és a technikai nevelést kijátszották egymással. 
A jó haladást és a valláserkölcsöt szembe állították egymással. Nekem az az érzésem, hogy 
nagyobb bajban van a társadalom, mint hogy ilyen dolgokban vitatkozzon. Először is a joDD 
szorítsa ki a rosszabbat és ne szüntessük meg erővel a rosszabbnak véltet. A valláserkölcs 
elleni fellépésünknél például kiderült, hogy nem bizonyult a szocialista vagyonvédelem és 
egyéb szempontok szerint sem megalapozottnak. Mivel kis nép vagyunk, az ellenfeleknek 
nem ellenségként kellene egy asztalhoz leülni. Néha remek politikai beszélgetések vannak a 
nemzeti kultúráról, a megmaradásról, a környezetszennyeződésről , nyelvromlásról. Lehetne 
nemzeti kérdésekről is Deszélni, mint óriási mulasztásainkról. Akkor eljönne az az idő, 
amikor rájövünk, közös érdekünk egy asztalhoz ülni a boldogulásunkat másként látókkal. 

• Befejezésül még néhány gondolat a művészek helyzetéről, s a békés-tarhosi iskola 
újjáélesztéséről. . . 

Gondolom, a felső vezetés és a párt nem óhajt abba beleszólni, amit mi művészek magunk 
között kell megítéljünk. Úgy tűnik, mintha a szocialista rendszer kevesebb művészet tudna 
eltartani, mint amennyit meghirdetett . Ennek a konzekvenciáit nem Szokolay Sándornak 
vagy egy másik kollégának kell eldönteni, hanem vizsgálódással, vitákkal, türelemmel és 
toleranciával eljutni a változtatásokig. Meggyőződésem, hogy az egész zenei vérkeringé-
sünknek alapvető kérdése az iskola. Békés-Tarhos jól volt kitalálva, ae a megszüntetés után 
ma már nem lehet kísérlet tárgya — egyébként is túl sokat kísérleteztünk. Az igényekhez és 
lehetőségekhez igazodva kell most a programot kidolgozni. Nyár i kurzusokra, táborokra, 
fesztiválokra, versenyekre, alkotóházakra gondolunk. Mindenki meghal: a marxista is, az 
istenhívő is. Itt az életben kellene tisztáznunk azt, amit Kodály nagy Adyja mondot t : „Miért 
nem voltunk jók egymáshoz, amikor él tünk?" 
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